
ATA N.° 125 DA CÂMARA DE EXTENSÃO DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

Ata da reunião da Câmara de Extensão do Departamento de
Matemática  da  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina
realizada no dia 22 de outubro de 2015, às 15:30 horas na sala
007 do Departamento de Matemática.

No  vigésimo  segundo  dia  do  mês  de  outubro  do  ano  de  dois  mil  e  quinze,  na  sala  007,  no
Departamento de Matemática, às quinze horas e trinta minutos, reuniu-se a Câmara de Extensão do
Departamento  de  Matemática  com  a  presença  dos  seguintes  membros:  Jardel  Morais  Pereira
(coordenador), Carmem Suzane Comitre Gimenez, Leonardo Koller Sacht e Sonia Elena Palomino.
Havendo quórum, foi declarada aberta a sessão. Inicialmente, o coordenador colocou em votação a
ata  da  reunião  anterior,  que  foi  aprovada,  após  correções  no  texto  nas  linhas  6  e  16.  Após  a
aprovação da ata 124, iniciou-se a sessão de análise de projetos de extensão, atividades de extensão
e relatórios, com o pedido de retirada de pauta da proposta de projeto de extensão “Programa de
Aperfeiçoamento para Professores de Matemática do Ensino Médio”,  do professor Mário César
Zambaldi,  feito  pela  professora  Carmem  Suzane  Comitre  Gimenez,  que  foi  aceito.  Foram
homologadas as aprovações Ad-Referendum dos projetos de atividades de extensão  “Resenhas para
o Mathematical Reviews”, do professor Gustavo Adolfo Torres Fernandes da Costa, “ Revisor de
periódico de matemática” e “Revisor de 02 periódicos de matemática”, do professor Paulo Mendes
de  Carvalho  Neto,  “Revisão  de  artigos  científicos  para  zbMath;  atuação  como  Referee  para
journals” e “Revisão de artigo científico (referee)”, do professor Jáuber Cavalcante de Oliveira,
“Revisão  de  artigos”,  do  professor  Danilo  Royer,  “  Laboratório  de  Estudos  de  Matemática  e
Tecnologias - LEMAT”, da professora Flávia Tereza Giordani, “Correção Unificada Nacional da
OBMEP 2015”,  do  professor  Fernando  de  Lacerda  Mortari  ,  “Correção  unificada  regional  da
OBMEP 2015”, do professor Licio Hernanes Bezerra ,  “Participação e apresentação de trabalho no
“Workshpo on Partial Differential Equations – 2015””, do professor Cleverson Roberto da Luz e
Consultoria ad-hoc para CNPq (jul/2013-set/2015), do professor Antonio Carlos Gardel Leitão. Em
seguida foram analisados e aprovados os projetos de extensão e  atividades de extensão:  “Livro-
texto para Ensino à Distância”, da professora Silvia Martini de Holanda Janesch, “Organização do
Encontro de Matemática Aplicada”, do professor Wagner Barbosa Muniz, “II WORKSHOP ON
DYNAMICS, NUMERATION AND TILINGS”, do professor Marcelo Sobottka , “Organização da
XVII  Escola  de  Verão”,  do  professor  Douglas  Soares  Gonçalves  e   “XX  EREMATSUL,  do
professor  Eliezer  Batista  .  Também,  após  análise,  a  Câmara  decidiu  devolver  para  revisão  os
projetos de atividades de extensão  “ Sessão Técnica em Álgebra de Operadores-First joint meetting
SBM_SBMAC_RSME” e “Minicurso de Verão-IMPA”, do professor Alcides Buss e “Resenha de
Artigo Científico para M-MAS e Zentralblat”, do professor Celso Melchiades Doria. Em seguida
foram analisados e aprovados os relatórios finais das atividades de extensão “Correção unificada
regional  da  OBMEP 2015”,  do  professor  Licio  Hernanes  Bezerra  ,“  Revisor  de  periódico  de
matemática” e “Revisor de 02 periódicos de matemática”, do professor Paulo Mendes de Carvalho
Neto, “Participação e apresentação de trabalho no “Workshpo on Partial Differential Equations –
2015””,  do  professor  Cleverson  Roberto  da  Luz  ,  Consultoria  ad-hoc  para  CNPq  (jul/2013-
set/2015),  do  professor  Antonio  Carlos  Gardel  Leitão  e  “XX  Colóquio  Latinoamericano  de
Álgebra”,  do  professor  Alcides  Buss.  Além  desses  relatórios,  após  análise,  a  Câmara  decidiu
devolver para revisão o relatório final da atividade de extensão “ Revisão de Artigos Científicos”,
do professor Jáuber Cavalcante de Oliveira. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada
pelo coordenador, Jardel Morais Pereira, que lavrou a presente ata. Florianópolis, 22 de outubro de
2015.
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